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1. Formulace cílů a jejich naplnění 

Práce si klade za cíl analýzu československo-maďarských vztahů v letech 1945–1948, přesněji 

řečeno zaměřuje se na slovensko-maďarskou národnostní problematiku daného období. Tyto 

otázky přibližuje na základě vybrané odborné literatury dostupné v českém a slovenském 

jazyce, rovněž čerpá i z některých internetových zdrojů. Získané informace doplňuje vlastním 

výzkumem mezi pamětníky, resp. generací pamětníků na Slovensku a v Čechách. Vzhledem 

k charakteru a úzkému rozsahu této sondy se jedná pouze o doplňující, ilustrační část ke 

zpracovávané odborné literatuře. Součástí práce je rovněž archivní dokumentace k výzkumu a 

dobové fotografie. Souhrnně lze říci, že bakalářská práce E. Kőrösové stanovené cíle splňuje. 

 

2. Klady práce 

U zpracování tématu můžeme ocenit přehlednost, jazykové a stylistické vyjadřování. K rozboru 

využívá nejnovějších odborných materiálů, dostupných v českém a slovenském jazyce, na 

základě kterých podává ucelený náhled na tuto obsáhlou problematiku. Rovněž doplňující 

výzkum formou orální historie se autorka snažila podložit dohledatelnými archivními 

materiály. 

 

3. Nedostatky práce 

Jak jsem zmínila výše, autorka pracuje s odbornou literaturou psanou česky a slovensky, 

případně se slovenským překladem z maďarštiny (např. Katalin Vadkerty). Vzhledem k tomu, 

že zvolila jako hlavní část práce kompilační přístup, postrádám zde díla maďarských historiků, 

z nejznámějších jmenujme alespoň Ignáce Romsicse, László Szarku a Árpáda Popélye.  Rovněž 

by bylo vhodné v úvodní části nastínit odlišná pojetí a přístupy k dané problematice (např. 

z pohledu jednotlivých národních dějin). Škoda, že autorka nevěnovala více prostoru výzkumu 

v rámci orální historie mezi pamětníky, který by takto poskytl širší a ucelený pohled a možnost 

konfrontace s odbornou literaturou.  

 

 

 



4. Otázky doporučené k rozpravě při obhajobě 

1. Přístupy a tendence odborné literatury české, slovenské, maďarské: s jakými odlišnostmi, 

rozdílnosti pojetí se setkáváme, nakolik zde hraje roli národní pohled? 

2. Kdy dochází k průlomu v prezentaci této problematiky? Kdy přestává být téma vysídlení, 

deportací, reslovakizace v odborném diskurzu „tabu“, respektive nakolik přestává být 

„tabu“? 

3.  

 

5. Případné další vyjádření 

 

 

6. Celkové hodnocení a klasifikace 

a) Práce splňuje požadavky standardně kladené na bakalářskou práci. 

b) Doporučuji práci k obhajobě. 

c) Navrhuji klasifikaci: dobře 
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